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OBEC LIPOVÉ
OBECNÝ ÚRAD V LIPOVOM, 946 14 ZEMIANSKA OLČA

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 5/2008

o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov a
pozemkov vo vlastníctve resp. v správe obce Lipové

Schválené uznesením OZ v Lipovom č. 49-12/2008/II

Schválené dňa: 12. decembra 2008

Zverejnené dňa: 12. decembra 2008

Jozef P a s t í r
starosta obce
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Obecné zastupiteľstvo v Lipovom na základe ustanovenia § 11 ods. 3 písm. g.) a § 6 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a
podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov v y d á v a 

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 5/2008

o určení sadzieb nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov
vo vlastníctve resp. v správe obce Lipové

Článok 1

Ročná  sadzba  nájomného  za  1  m2 podlahovej  plochy  nebytového  priestoru  vo
vlastníctve  resp.  v správe  obce  Lipové  (bez  pripočítania  cien  služieb)  sa  pre  nasledovné
využitie: 

- peňažné ústavy
- reštaurácie, herne, pohostinské zariadenia
- predajne potravín a ostatné preddajne
- kancelárie
- výrobné, dielenské, skladové priestory
- zdravotnícke  a  školské  zariadenia,  spoločenské,  kultúrne  a  ďaľšie priestory podobného

využitia a ostatné priestory a priestory slúžiace verejnoprospešnému účelu

dojednáva najmenej na =11,- € (=331,386 Sk)

Článok 2

Ročná  sadzba  nájomného  za  1  m2 podlahovej  plochy  nebytového  priestoru  vo
vlastníctve resp. v správe obce Lipové (bez pripočítania cien služieb) sa pre využitie na bývanie
dojednáva najmenej na =6,- € (=180,756 Sk).

Článok 3

1.)  Výška  nájomného  za  náhodný  a  jednorazový  prenájom  zasadačky  v  budove
obecného úradu sa stanovuje na =17,- € (=512,142 Sk), ak je účelom prenájmu usporiadanie karu
po pohrebe.

2.)  Výška  nájomného  za  náhodný  a  jednorazový  prenájom  zasadačky  v  budove
obecného úradu sa stanovuje pre ostatné účely najmenej na =20,- € (=602,52 Sk).

2.)  Výška nájomného za náhodný a jednorazový prenájom malej alebo veľkej sály v
kultúrneho domu sa stanovuje najmenej na =40,- € (=1205,04 Sk).

Článok 4

1.)  Ročná sadzba nájomného za 1 m2 pozemku, označeného v katastri nehnuteľností
ako   záhrada, zastavaná plocha, ostatné plochy vo vlastníctve resp.  v správe obce Lipové (bez
pripočítania cien služieb) sa stanovuje na sumu =0,10 € (=3,0126 Sk)/m2. 
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2.)  Ročná sadzba nájomného za 1 m2 pozemku, označeného v katastri nehnuteľností
ako   orná pôda vo vlastníctve resp.  v správe obce Lipové (bez pripočítania cien služieb) sa
stanovuje na sumu =100,- € (=3012,60 Sk)/ha. 

Článok 5

Vzájomnou  dohodou  zmluvných  strán  sa  môže  dojednať  aj  vyššia,  ročná  sadzba
nájomného za 1 m2 podlahovej plochy nebytového priestoru a pozemkov než v článku 2.

Článok 6

Ceny služieb s užívaním nebytových priestorov a pozemkov sa dojednávajú osobitne.

Článok 7

a.) Pre účely tohto nariadenia sa za služby pokladajú: sklenárske a rámovacie práce, montáže
tesnenia okien a  dverí,  opravy a  údržba elektrotechnických výrobkov všetkých druhov,
opravy  váh,  opravy  plynospotrebičov,  opravy  výrobkov  textilného  a  konfekčného
priemyslu, čistenie prádla a odevov, oprava obuvy, oprava výrobkov kultúrnej spotreby a
ostatných  priemyselných  výrobkov  (hudobné  nástroje,  športové  potreby  školské  a
kancelárske potreby , ortopedické protetické výrobky a podobne), kaderníctvo, kozmetika a
podobné služby pre  obyvateľstvo,  zdravotnícke služby, telovýchovné a športové  služby,
pohrebné služby, požičiavanie predmetov obyvateľom, fotoslužby, atď.

b.)Pre účely tohoto nariadenia sa za potraviny pokladá: výroba a predaj potravín s výnimkou
alkholických nápojov a vrátane predaja cez ulicu.

c.) V prípade vykonávania viacerých druhov činností v tom istom nebytovom priestore sa ročná
sadzba  nájomného  za  1  m2 podlahovej plochy nebytového  priestoru  určí  podľa  druhu
prevažujúcej činnosti.

Článok 8

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1. januára 2009.

2. Nadobudnutím účinnosti sa ruší Všeobecné záväzné nariadenie  určení sadzieb nájomného
za prenájom nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve resp. v správe obce Lipové v
znení uznesenia č.  26-07/2007  zo  dňa  14.12.2007  zo  dňa  28.  marca  2003 schválený
uznesením Obecného zastupiteľstva v Lipovom č. 09-02/2003,  pričom nájomné zmluvy
uzavreté v zmysle zrušeného VZN ostávajú v platnosti i naďalej.

3. Akékoľvek výnimky z ustanovení tohto tohto všeobecne záväzného nariadenia a jeho zmeny
môže schváliť len Obecné zastupiteľstvo v Lipovom

V Lipovom, dňa 12. decembra 2008

Jozef  P a s t í r
starosta obce Lipové
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Poznámka: Sumy uvedené v tomto VZN sú prepočítané konverzným kurzom: =1,- € / = 30,1260 Sk

Poznámky k legislatívnemu procesu:

Návrh  zmien VZN bol  v  obci  obvyklým spôsobom zverejnený 24.11.2008  a  do  dňa  ich
prerokovania neboli na Obecný úrad v Lipovom podané žiadne pripomienky.
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